AGEIA DENSI

A AGEIA DENSI Brasil é um grupo de estudos, que tem como objetivo precípuo o provimento de
suporte e acompanhamento de seus colaboradores no que diz respeito a programas de preparação,
docência, investigação, difusão e extensão propostos, assim como a possibilidade da prestação de
serviços de assessoria jurídica, econômica e de negócios em temas relativos à Sociedade da
informação e Internet, a terceiros que assim os solicitem.
O site da AGEIA DENSI Brasil é fomentado instantâneamente por todos os membros e
colaboradores do grupo de estudos virtual, prezando pela mesma interatividade, velocidade e
eficácia que a internet fornece para nossa comunidade.
AGEIA DENSI Brasil Objectives
‐ Estimular e apoiar as investigações jurídicas, econômicas e de negócios, estimulando e apoiando
estudos e investigações nas seguintes áreas de seu objeto:
a) Docência: proposta de realização de cursos por meios eletrônicos, conferências, mesas redondas,
seminários, simpósios e palestras;
b) Consultoria: dedicada a fornecer consultoria em todas as áreas do Direito, Economia e Negócios,
seja em forma presencial, à distância e outros meios.
c) Extensão à Comunidade: objetiva à informação e assessoramento de terceiros, facilitando a
divulgação de conhecimentos através dos meios tecnológicos a que tiverem acesso, buscando
estreitar a distância entre organizações supraestatais, e usuários e consumidores. Fomentação de
publicações de importância para o progresso da ciência jurídica, economia e negócios na Sociedade
da Informação;
‐ Apoiar e promover bases de apoio material para o melhor cumprimento dos programas e funções
da Associação, em estreita colaboração com a estrutura do Centro de Extensão Universitária – CEU,
instituição de ensino superior sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
‐ Atender, instruir e apoiar a todos os interessados a realizar esforços visando à formação de
matérias relevantes aos colaboradores;
‐ Buscar nos setores empresários contribuições e possíveis soluções para viabilizar idéias e
investigações.
AGEIA DENSI Brasil activities and accomplishments
Mais informacao: http://www.ageiadensi.org/br/?page_id=2

Latin American and Caribbean Regional AtLarge Organisation (LACRALO)

